إعالن عن
ورشة عمل () 1
بعنوان
رسالة وأهداف اإلرشاد األكاديمي







رئاسة الجلسة  :أ.د .عزة احمد صيام
مقرر الجلسة  :أ.د .صالح خاطر
سكرتارية الجلسة  :أ .إيمان محمود
الموعد 0212/4/11:م .
تم مناقشة الموضوعات التالية -:

 -1التعريف باإلرشاد األكاديمي .
 -0رسالة اإلرشاد األكاديمي .
 -3أهداف اإلرشاد األكاديمي .
 أسماء المرشدين األكاديميين باألقسام العلمية المختلفة :
األقسام
االسم
علم نفس
د .أمينة عبد هللا بدوي
علم نفس
د .مها الهلباوي
قسم اللغة العربية
د .اعتزاز محمد
قسم اللغة العربية
د .صالح منصور خاطر
قسم االجتماع
د .فوزي محمد شرف الدين
قسم االجتماع
د .اشرف فرج
قسم اللغة الفرنسية
د.محمد محمود الشربيني
قسم اللغة الفرنسية
د.أيمن غباشي
قسم اللغة االنجليزية
د .غادة عبد القادر
قسم اللغة االنجليزية
د .محمد أبو عرب
قسم الفلسفة
د .سامي إسماعيل
قسم الفلسفة
د .نادية عبد الغني
قسم التاريخ
د .ممدوح مغازي
قسم الجغرافيا
د .مسعد بحيري
قسم الجغرافيا
د .محمد صبري
قسم المكتبات
د .امجد حجازي
قسم المكتبات
د .منال عكاشه

التوقيع

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

أ.د .عزة صيام
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حول األبعاد العامة لنظام الساعات المعتمدة
رئاسة الجلسة  :أ.د .عزة احمد صيام
مقرر الجلسة  :أ.د .صالح خاطر
سكرتارية الجلسة  :أ .إيمان محمود
الموعد 0212/5/16:م .
تم مناقشة الموضوعات التالية -:
 -1ماهية نظام الساعات المعتمدة .
 -0الفصول الدراسية .
 -3ماهية الفصل الدراسي .
 -4ماهية الخطة الدراسية .
 -5متطلبات الجامعة .
 -6متطلبات الكلية .
 -7متطلبات التخصص .
 -8تم مناقشة األبعاد العامة لنظام الساعات المعتمدة وكيفية تقسيم العام
الجامعي إلي فصول .
األقسام

االسم
د .أمينة عبد هللا بدوي

علم نفس

د .مها الهلباوي

علم نفس

د .اعتزاز محمد

قسم اللغة العربية

د .صالح منصور خاطر

قسم اللغة العربية

د .فوزي محمد شرف الدين

قسم االجتماع

د .اشرف فرج

قسم االجتماع

د.محمد محمود الشربيني

قسم اللغة الفرنسية

د.أيمن غباشي

قسم اللغة الفرنسية

د .غادة عبد القادر

قسم اللغة االنجليزية

التوقيع

د .محمد أبو عرب

قسم اللغة االنجليزية

د .سامي إسماعيل

قسم الفلسفة

د .نادية عبد الغني

قسم الفلسفة

د .ممدوح مغازي

قسم التاريخ

د .مسعد بحيري

قسم الجغرافيا

د .محمد صبري

قسم الجغرافيا

د .امجد حجازي

قسم المكتبات

د .منال عكاشه

قسم المكتبات

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث
أ.د .عزة صيام
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حول مقررات نظام الساعات المعتمدة
رئاسة الجلسة  :أ.د .عزة احمد صيام
مقرر الجلسة  :أ.د .صالح خاطر
سكرتارية الجلسة  :أ .إيمان محمود
الموعد 0212/5/32:م .

 تم مناقشة الموضوعات التالية -:

-1

الخطط الدراسية المقدمة من األقسام العلمية .

 -0المقررات الدراسية المقدمة من األقسام العلمية بالساعات المدرجة .
 -3تم مناقشة المشكالت الخاصة بكل قسم علمي فيما يتعلق بالمقررات
والساعات وأعضاء هيئة التدريس
األقسام

االسم
د .أمينة عبد هللا بدوي

علم نفس

د .مها الهلباوي

علم نفس

د .اعتزاز محمد

قسم اللغة العربية

د .صالح منصور خاطر

قسم اللغة العربية

د .فوزي محمد شرف الدين

قسم االجتماع

د .اشرف فرج

قسم االجتماع

د.محمد محمود الشربيني

قسم اللغة الفرنسية

د.أيمن غباشي

قسم اللغة الفرنسية

د .غادة عبد القادر

قسم اللغة االنجليزية

د .محمد أبو عرب

قسم اللغة االنجليزية

التوقيع

د .سامي إسماعيل

قسم الفلسفة

د .نادية عبد الغني

قسم الفلسفة

د .ممدوح مغازي

قسم التاريخ

د .مسعد بحيري

قسم الجغرافيا

د .محمد صبري

قسم الجغرافيا

د .امجد حجازي

قسم المكتبات

د .منال عكاشه

قسم المكتبات

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث
أ.د .عزة صيام
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وظائف المرشد األكاديمي
في نظام الساعات المعتمدة
 رئاسة الجلسة  :أ.د .عزة احمد صيام
 مقرر الجلسة  :أ.د .صالح خاطر
 سكرتارية الجلسة  :أ .إيمان محمود
 الموعد 0212/6/13:م .
 تم مناقشة الموضوعات التالية -:
 -1إعداد ملف الطالب .
-

استمارة بيانات الطالب .
قائمة مقررات التخصص الدراسي المؤدية لتخرج الطالب .
استمارة التسجيل .
نسخة حديثة من السجل الدراسي كشف العالمات .
الوثائق اإلدارية اآلخري .

 -0توجيه عام للطالب .

 عملية تسجيل المقررات اختيار المقررات -الجدول الدراسي

 -3المهام اإلدارية .
-

تغيير التخصص
حذف وإضافة المقررات
االنسحاب من مقرر
غياب الطالب

 -التأجيل

 -4شرح متطلبات التخرج .
األقسام

االسم
د .أمينة عبد هللا بدوي

علم نفس

د .مها الهلباوي

علم نفس

د .اعتزاز محمد

قسم اللغة العربية

د .صالح منصور خاطر

قسم اللغة العربية

د .فوزي محمد شرف الدين

قسم االجتماع

د .اشرف فرج

قسم االجتماع

د.محمد محمود الشربيني

قسم اللغة الفرنسية

د.أيمن غباشي

قسم اللغة الفرنسية

د .غادة عبد القادر

قسم اللغة االنجليزية

د .محمد أبو عرب

قسم اللغة االنجليزية

د .سامي إسماعيل

قسم الفلسفة

د .نادية عبد الغني

قسم الفلسفة

د .ممدوح مغازي

قسم التاريخ

د .مسعد بحيري

قسم الجغرافيا

د .محمد صبري

قسم الجغرافيا

د .امجد حجازي

قسم المكتبات

د .منال عكاشه

قسم المكتبات

التوقيع

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث
أ.د .عزة صيام
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عن

ورشة عمل () 5
بعنوان
دور المرشد األكاديمي في كيفية واختيار المقررات






رئاسة الجلسة  :أ.د .عزة احمد صيام
مقرر الجلسة  :أ.د .صالح خاطر
سكرتارية الجلسة  :أ .إيمان محمود
الموعد 0212/6/13:م .
تم مناقشة الموضوعات التالية -:

 -1حل المشكالت .
 إدارة المقرر إدارة الوقت العالقة بين أعضاء هيئة التدريس والطالب مهارات وعادات الدراسة مهارات خاصة باالمتحانات الحاجة لمستوي إضافي من القدرة حذف مقرر معين -0التشجيع .
 -3القرارات المتعلقة بالوظيفة .
 -4اإلرشاد االجتماعي والنفسي .
 -5بعض مظاهر سوء التوافق التي تستدعي اإلرشاد .
 -6واجبات المرشد األكاديمي في حاالت اإلرشاد االجتماعي والنفسي .
االسم
د .أمينة عبد هللا بدوي

األقسام
علم نفس

التوقيع

د .مها الهلباوي

علم نفس

د .اعتزاز محمد

قسم اللغة العربية

د .صالح منصور خاطر

قسم اللغة العربية

د .فوزي محمد شرف الدين

قسم االجتماع

د .اشرف فرج

قسم االجتماع

د.محمد محمود الشربيني

قسم اللغة الفرنسية

د.أيمن غباشي

قسم اللغة الفرنسية

د .غادة عبد القادر

قسم اللغة االنجليزية

د .محمد أبو عرب

قسم اللغة االنجليزية

د .سامي إسماعيل

قسم الفلسفة

د .نادية عبد الغني

قسم الفلسفة

د .ممدوح مغازي

قسم التاريخ

د .مسعد بحيري

قسم الجغرافيا

د .محمد صبري

قسم الجغرافيا

د .امجد حجازي

قسم المكتبات

د .منال عكاشه

قسم المكتبات

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث
أ.د .عزة صيام
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متابعة الدورالوظيفي للمرشد األكاديمي
 رئاسة الجلسة  :أ.د .عزة احمد صيام
 مقرر الجلسة  :أ.د .صالح خاطر
 سكرتارية الجلسة  :أ .إيمان محمود
 الموعد 0212/7/10:م .
 تم مناقشة الموضوعات التالية -:
 -1توزيع السجالت .
 -0عدد الطالب .
 -3العدد الكلي .
-4التسجيل الحذف واإلضافة .
األقسام

االسم
د .أمينة عبد هللا بدوي

علم نفس

د .مها الهلباوي

علم نفس

د .اعتزاز محمد

قسم اللغة العربية

د .صالح منصور خاطر

قسم اللغة العربية

د .فوزي محمد شرف الدين

قسم االجتماع

د .اشرف فرج

قسم االجتماع

د.محمد محمود الشربيني

قسم اللغة الفرنسية

د.أيمن غباشي

قسم اللغة الفرنسية

د .غادة عبد القادر

قسم اللغة االنجليزية

د .محمد أبو عرب

قسم اللغة االنجليزية

د .سامي إسماعيل

قسم الفلسفة

التوقيع

د .نادية عبد الغني

قسم الفلسفة

د .ممدوح مغازي

قسم التاريخ

د .مسعد بحيري

قسم الجغرافيا

د .محمد صبري

قسم الجغرافيا

د .امجد حجازي

قسم المكتبات

د .منال عكاشه

قسم المكتبات

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث
أ.د .عزة صيام
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تقييم الخدمات اإلرشادية







رئاسة الجلسة  :أ.د .عزة احمد صيام
مقرر الجلسة  :أ.د .صالح خاطر
سكرتارية الجلسة  :أ .إيمان محمود
الموعد 0212/9/18:م .
تم مناقشة الموضوعات التالية -:

 -1متابعة المرشديين األكاديميين .
 -0المشكالت القائمة .
 -3كيفية حل المشكالت .
 -4التسجيل النهائي .
األقسام

االسم
د .أمينة عبد هللا بدوي

علم نفس

د .مها الهلباوي

علم نفس

د .اعتزاز محمد

قسم اللغة العربية

د .صالح منصور خاطر

قسم اللغة العربية

د .فوزي محمد شرف الدين

قسم االجتماع

د .اشرف فرج

قسم االجتماع

د.محمد محمود الشربيني

قسم اللغة الفرنسية

د.أيمن غباشي

قسم اللغة الفرنسية

د .غادة عبد القادر

قسم اللغة االنجليزية

د .محمد أبو عرب

قسم اللغة االنجليزية

د .سامي إسماعيل

قسم الفلسفة

د .نادية عبد الغني

قسم الفلسفة

التوقيع

د .ممدوح مغازي

قسم التاريخ

د .مسعد بحيري

قسم الجغرافيا

د .محمد صبري

قسم الجغرافيا

د .امجد حجازي

قسم المكتبات

د .منال عكاشه

قسم المكتبات

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث
أ.د .عزة صيام

